Č ESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 2. 9. 2014 v Praze
Přítomni:

Petr Vaňura, Petr Vrubel, Jiří Jančálek, Hanuš Slavík, Zdeněk Jaroš, Pavel
Mecerod, Petr Streubel, Jana Holubová

Omluveni:

Naděžda Dobešová, Alžběta Harcová, František Majer

1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident České kuželkářské asociace, Petr Vaňura.

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek.

Plnění úkolů
21–30/14

splněno

3. Zpráva prezidenta
• úkol pro předsedu EK – do 22. 11. 2014 připravit rozpočet na rok 2015
• připravit vyúčtování obdržené dotace na Významnou sportovní akci (MS Brno)

4. Zpráva sekretářky
• MŠMT vyhlásilo Státní podporu sportu na rok 2015 – vypsáno 7 programů
• nutné zpracovat a odeslat žádosti na rok 2015 do 30. 9. 2014
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• příspěvek ČOV z loterií – na účet ČKBF připsána druhá splátka, nyní celkem
693 000 Kč, vymezené použití příspěvku
• informace o mezinárodních přestupech českých hráčů – z ČR do zahraničí 11, ze
zahraničí do ČR 6
• výsledky Českých akademických her (Liberec)
muži 1. Endršt Jan (UJEP)
2. Tomek Eduard (MU)
3. Zejda Josef (UJEP)
ženy

1. Musilová Zuzana (JU)
2. Johnová Ludmila (VŠE)
3. Šeborová Hana (VŠE)

• k žádosti na dotaci na Sportovní reprezentaci (Program I.) nutno zpracovat seznam
členů širší reprezentace kategorie mužů, žen, juniorů a juniorek
• Světový pohár jednotlivců (dospělí a U 23) – Hirschau (GER), 5.–8. 2. 2015, termín
odeslání přihlášky A je 1. 11. 2014
• aktualizace seznamu vyznamenaných ČKA – připravit přehled vyznamenání obdržených členy ČKA, umístit na webových stránkách
• informace od předsedkyně KR – 6. 9. 2014 bude v České Třebové vyškoleno nových
15 rozhodčích II. třídy

5. Zprávy z akcí KM a KSR
•

Jiří Jančálek
Mezinárodní kemp mládeže, Vrbas (SRB) – oficiální účastníci 3 chlapci + 2 děvčata
+ 1 trenér, na vlastní náklady se dále zúčastnili 2 trenéři + 1 hráč; kromě nás se
zúčastnili zástupci SRB, SLO a BIH; ze strany Srbska zájem o MU
VT dorostu, Třebíč – organizačně vše perfektně oddílem zajištěno; sehráno MU
v Galantě při příležitosti otevření nové kuželny; zpráva z VT s výsledky uveřejněna
na webu
KS dospělí, Olomouc – celkem pozváno 20 mužů a 12 žen, na základě omluv se
nakonec zúčastnilo 16 mužů a 11 žen; kuželna velmi dobře přichystána; zpráva
uveřejněna na webu

•

Zdeněk Jaroš
Mezinárodní kemp mládeže, Vrbas (SRB) – velké poznatky, spolupráce se srbským
reprezentačním trenérem Milošem Ponjavičem – zájem o jeho přednášku
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Kemp mládeže s trenéry, Rokycany – nabitý program, příště se ve větší míře
zaměřit na trenéry

6. Pohárové soutěže NBC
•

mužské družstvo SKK Náchod odmítlo svoji účast na Poháru NBC, nabídnuto týmu MS
Brno, které účast přijalo; celkem se tedy mezinárodních pohárů zúčastní 8 zástupců
České republiky

•

přihlášky A a B a dopingová prohlášení odeslány v řádném termínu, startovné uhrazeno ČKA

7. Státní podpora sportu 2015
•

•

vyhlášeno 7 programů, prostřednictvím ČKBF budeme žádat o programy I., II., IV. a V.
Program I.

Sportovní reprezentace ČR (na přípravě se musí podílet KSR)

Program II.

Sportovně talentovaná mládež

Program III.

Činnost sportovních organizací

Program IV.

Údržba a provoz sportovních zařízení
(žádají pouze kuželkářské kluby a oddíly)

Program V.

Činnost sportovních svazů
(na podkladech žádosti musí spolupracovat ČKBF s ČKA a ČBA)

Program VI.

Významné sportovní akce

Program VII.

Zdravotně postižení sportovci

termín pro předložení všech žádostí na MŠMT je 30. 9. 2014

8. Zprávy předsedů komisí
STK – Hanuš Slavík
• změna v termínovém kalendáři
KLD – 11. kolo ligy bude odehráno 7. 12. 2014
20. kolo KL a 16. kolo 2. a 3. KL přesunuto na 14. 3. 2015
21. 3. 2015 – KS reprezentace dospělí + dorost
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• Superpohár, Lomnice – ženské družstvo TJ Spartak Přerov odmítlo účast, opodstatněné důvody, družstvo KK Slavia Praha vyhlášeno vítězem; oba mužské týmy
potvrdily účast, na žádost bude posunut začátek utkání
• MČR dvojic 2015
vysoký počet přihlášek, rozpis kvalifikace uveřejněn na webu
finále MČR dvojic kategorie muži a ženy – 6. června 2015
finále MČR smíšených dvojic – 13. června 2015
bude vypsán konkurz na pořadatele
oslovit potencionální sponzory
• Pohár ČKA 2014/2015 – jednání s Reinerem Rostem o sponzorství; rozpis upraven a
schválen, bude vyvěšen na webu
• Rozpis KL 2014/2015 schválen a uveřejněn na webu, nutno ještě doplnit delegované
rozhodčí na utkání v KLD a 3. KLZ
• Informace z šetření komise

KSR – Jiří Jančálek
• ČKA má zájem o pořádání Mezinárodního kempu mládeže 2015 – jednání ohledně
získání evropského fondu (Erasmus +)
• Požadavek na zasedání komise (6 členů)
• V druhé polovině října proběhne zasedání Technické komise WNBA

KM – Zdeněk Jaroš
• Ivanka Palánová požádala o odstoupení z KM (možná externí spolupráce) – oslovena
Eva Kotalová
• Jednání s Ludmilou Johnovou o její účasti v komisi – v budoucnu převezme řízení
PMN a ČPD

MMK – Petr Streubel
• Tlak na kluby na aktualizaci databáze
• Požadavek na včasné hlášení změn, doplnit Adresář ČKA
• Další číslo Kuželkářských listů bude vydáno před začátkem ligy
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TK – Pavel Mecerod
• 2 nové kuželny – Lomnice a Poděbrady
• 2 rekonstruované kuželny – Třebíč a Blansko (dráhy z MS 2014)
• Trvá úprava Technických předpisů WNBA, připomínky k obsahu

9. Různé
• Jednání s rakouským svazem o možnosti zakoupení softwaru na zpracování výsledků

Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 22. listopadu 2014 v Brně.

U S N E S E N Í:
VV ČKA schvaluje:
• změny v termínovém kalendáři
• termíny finále MČR dvojic žen, mužů a smíšených dvojic 2015
• rozpis Poháru ČKA 2014/2015
• rozpis Kuželkářské ligy 2014/2015

VV ČKA ukládá:
31/14 připravit rozpočet na rok 2015
z: předseda EK
t: 22. 11. 2014
32/14 připravit žádosti a všechny potřebné dokumenty na dotace na Programy IV. a V.,
zaslat na MŠMT
z: sekretariát, předseda EK
t: 26. 9. 2014
33/14 zpracovat a odeslat objednávky pro konání Vánočního turnaje v termínu 13.–14. 12.
v Olomouci
z: sekretariát
t: 17. 10. 2014
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34/14 zpracovat seznam členů širší reprezentace kategorie mužů, žen, juniorů a juniorek
z: předseda KSR
t: 21. 11. 2014
35/14 odeslat přihlášku A na SP jednotlivců (dospělí a U 23) – Hirschau (GER), 5.–8. 2. 2015
z: sekretariát
t: 1. 11. 2014
36/14 jednání s rakouským svazem o možnosti zakoupení softwaru na zpracování výsledků
z: předseda MMK
t: bez zbytečného odkladu
37/14 připravit a odeslat pozvánku s programem MU POL–CZE dorostu (24.–26. 10. 2014),
připravit objednávku na dopravu, zajistit pojištění účastníků
z: předseda KM, sekretariát
t: 3. 10. 2014
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